
 
 

 
 

Stikstofdepositie op natuurgebieden 
 
Uitspraak Raad van State mei 2019 
Tot 29 mei 2019 was de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) de basis voor het verlenen van vergunningen inzake 
de Wet Natuurbescherming. De Raad van State heeft 29 mei 2019 in een uitspraak bepaald dat de PAS niet meer 
als basis voor vergunningverlening mag worden gebruikt. Op grond van de PAS werd toestemming verleend voor 
projecten met mogelijk negatieve effecten op natuurgebieden. De Raad van State heeft bepaald dat dit in strijd 
is met de Habitatrichtlijn om de natuur te beschermen, en daarmee de PAS buiten werking gesteld. De recente 
discussie over stikstof is een gevolg van deze uitspraak. De richtlijn zelf zegt echter niets over stikstof. Stikstof is 
één van de knoppen om aan te draaien bij het voorkomen van natuurschade. De staat van de natuur wordt 
immers bepaald door meerdere factoren, zoals stikstofdepositie, gebiedsinrichting, het creëren van extra 
leefgebied, en waterkwaliteit en –kwantiteit. De gemiddelde bijdrage van de landbouw aan de stikstofdepositie in 
stikstofgevoelige natuurgebieden is door het RIVM vastgesteld op 41%. De landbouw heeft daarmee een 
belangrijke rol bij het realiseren van oplossingen.  
 
Vergunningverlening 
Er zijn in Nederland 163 Natura 2000-gebieden, van Zuid-Limburg tot Groningen. De kritische depositiewaarde (de  
grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van het habitat wordt aangetast) voor stikstof in deze 
gebieden is verschillend en habitat afhankelijk. Hierdoor is het voor het verlenen van vergunningen onvoldoende 
om op landelijke of regionale schaal te kijken naar de stikstofdepositie die een activiteit veroorzaakt. De Raad 
van State geeft aan dat op het niveau van hexagonen van één hectare binnen Natura 2000- gebieden gekeken 
moet worden waar de depositie plaats vindt en hoe hoog deze is op alle hexagonen met stikstofgevoelige natuur. 
Afname van stikstofdepositie draagt bij aan het halen van natuurdoelen, en brengt vergunningverlening - zonder 
saldering toe te passen - dichterbij. Boven de kritische depositiewaarde mogen beoogde activiteiten voor het 
verlenen van vergunningen echter niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie ten opzichte van de 
vastgestelde waarden voor aangewezen gebieden in het kader van de vogelrichtlijn (vastgesteld 1994/2000) en de 
habitatrichtlijn (vastgesteld 2004). Beoogde activiteiten die niet meer depositie veroorzaken dan vastgesteld ten 
tijde van voornoemde aanwijzing van gebieden, kunnen doorgaan. 
Op korte termijn bieden alleen in- en extern salderen mogelijkheden tot het verlenen van vergunningen, waarbij 
op projectniveau de depositie op alle voor verzuring gevoelige habitats gelijk blijft of afneemt. De uitwerking 
ervan hangt onder meer af van de aard en ligging van de emissiebron, aantal en ligging van de stikstofgevoelige 
natuurgebieden, en de geldende kritische depositiewaarden van de afzonderlijke Natura 2000-gebieden. 
 
Relatie afstand en depositie en relatie emissie en depositie:  
De stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden wordt veroorzaakt door activiteiten dichtbij het gebied, én door 
verder weg gelegen activiteiten. Hierbij spelen zowel stikstofoxiden (NOx) als ammoniak (NH3) een rol. De 
verspreiding en depositie van emissie van ammoniak dat vrijkomt bij de veehouderij verschilt sterk van de 
verspreiding en depositie van emissie van stikstofoxide dat vrijkomt bij woningbouw. Een veehouderijbedrijf is 
een punt bron. Een bedrijf met een hoge emissie dichtbij een natuurgebied gelegen, veroorzaakt een hoge 
depositie op de dichtstbijzijnde gevoelige habitats. De hoogte van de depositie neemt snel af als de afstand tot 
de gevoelige punten groter wordt. Daarentegen is stikstofdepositie door verkeer op autosnelwegen een lijnbron, 
waarvan de depositie gelijkmatiger neerslaat over een gebied. Stikstofoxide slaat veel minder snel neer omdat 
het ’oplost’ in de lucht en verbindingen aangaat met andere stoffen in de lucht. Ammoniak slaat eerder neer, dus 
met hogere concentraties in dichtbij gelegen gebieden. Daarnaast heeft ammoniak nog andere effecten op 
natuur, zoals verzuring van de bodem. Binnen 1 kilometer van de bron slaat 20% van de ammoniakuitstoot neer, 
tussen 1 en 100 kilometer slaat 40% neer, tussen 100 en 1.000 kilometer 20% en de overige 20% slaat verder dan 
1.000 kilometer neer (waarbij 1 kg NH3 = 0,82 kg Nen 1 kg N = 71,4 mol N). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Depositie in mol N/ha/jr voor  een veehouderij met een emissie van  
  500 kg NH3/jaar en voor mobiele werktuigen met een emissie van  
  500 kg NOx/jr, in relatie tot afstand (SWECO, 2019). 
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Emissies veehouderij:  
Volgens het rapport “Niet alles kan overal” van de Commissie Remkes komt 47% van de ammoniakemissie in de 
landbouw uit stallen, 35% door mesttoediening en 9% door kunstmesttoediening.  
De ammoniakemissie vanuit de stallen van een veehouderijlocatie is afhankelijk van onder andere het aantal 
dieren en de toegepaste huisvestingssystemen. Daarnaast is de wijze van ventileren mede bepalend voor de 
uiteindelijke depositie. In de Regeling Ammoniak en Veehouderij is per stalsysteem een ammoniakemissiefactor 
per dierplaats per jaar vastgesteld. Door toepassing van emissiearme technieken, zoals een luchtwasser of een 
emissiebeperkende stalvloer, kan de ammoniakemissie vanuit een veehouderij worden beperkt. Volgens een 
uitspraak van de voorzieningen rechter van maart 2021 bieden de huidige vastgestelde emissiefactoren in de 
RAV lijst onvoldoende zekerheid over de daadwerkelijke emissie van een veehouderij. De uitspraak veroorzaakt 
onzekerheid en vertraging voor vergunningverlening. Het is de verwachting dat dit middels een aanvullende 
onderbouwing vanuit de Rijksoverheid, op afzienbare termijn, hersteld kan worden.. In het Besluit emissiearme 
huisvesting is bepaald voor welke diercategorieën emissiearme huisvesting verplicht is en is bepaald hoeveel 
ammoniak er maximaal per dierplaats per jaar mag worden uitgestoten. Echter, niet voor alle diercategorieën 
is emissiearme huisvesting voorgeschreven dan wel beschikbaar.  
 
Maatregelen:  
Het spectrum van maatregelen bestaat onder meer uit het wegnemen van piekbelasters, extensivering, 
innovatieve maatregelen/investeringen, en volumemaatregelen. Al deze maatregelen dragen bij aan het 
afnemen van de depositie op stikstof gevoelige gebieden (hexagonen). Dichtbij de voor stikstof gevoelige 
hexagonen zal de afname van de depositie op de hexagonen als gevolg van het wegnemen van piekbelasters 
aanzienlijk zijn, maar verder weg van het bedrijf zal dit substantieel lager zijn, en waarschijnlijk niet leiden 
tot een significant lagere achtergronddepositie. Het cumulatieve effect van andere bronnen heeft daar meer 
invloed. Het is niet aannemelijk dat het wegnemen van één piekbelaster er toe leidt dat de 
achtergronddepositie in het gehele gebied onder de kritische depositiewaarde komt (de voorwaarde om zonder 
saldering vergunningen te kunnen verlenen). Het gehele spectrum van maatregelen zal in de overweging mee 
moeten worden genomen. Dit moet vanwege de grote regionale verschillen in structuur van de veehouderij in 
belangrijke mate gebiedsgericht ingevuld worden. Tussen Natura 2000-gebied Leenderheide en Brainport 
Eindhoven is de veehouderij overwegend grondgebonden, terwijl tussen Natura 2000-gebied Maasduinen en 
Greenport Venlo de intensieve veehouderij domineert. Waarbij de kosten per te reduceren kilo NH3-emissie 
sector afhankelijk zijn. 
 
Vergunningverlening en extern salderen:  
Het verlenen van vergunningen voor bouw/infraprojecten, zonder saldering toe te passen, is alleen mogelijk 
indien op alle hexagonen waarop deze projecten een toename van de stikstofdepositie veroorzaken, de 
achtergronddepositie onder de kritische depositiewaarde ligt. Zo lang de depositie nog boven de kritische 
depositiewaarde ligt, is saldering nodig om het verlenen van vergunningen voor een toename van 
stikstofdepositie mogelijk te maken. Inmiddels is extern salderen in de meeste provincies toegestaan, waarbij 
de uitwerking en ingangsdatum van de hierover in IPO-verband gemaakte afspraken op onderdelen kan 
verschillen.  
Voor extern salderen bij individuele vergunningverlening (niet bij bestemmingsplannen) dient er een onderlinge 
samenhang te zijn tussen de intrekking van de milieuvergunning en de vergunningverlening in het kader van de  
Natuurbeschermingswet. De perspectieven van extern salderen hangen af van de hoeveelheid emissies en 
afstand tot het natuurgebied, van de beoogde activiteit én van de nabijgelegen veehouderijen. Vergelijken van 
woningbouw met veehouderij laat zien dat de stikstofdepositie in de gebruiksfase van een melkveehouderij van 
honderd koeien bij een afstand van één kilometer ruim tweehonderd keer zo hoog is als die van een 
woningproject van honderd woningen (SWECO, 2019).  
 

Beleidsstrategieën 
De verdere ontwikkeling van beleidsstrategieën - die effectief, passend, uitvoerbaar en rechtmatig zijn - is een 
complexe puzzel waarbij lastige keuzes gemaakt moeten worden. Beleidsstrategieën moeten worden bezien in 
het licht van de in oktober 2020 vastgestelde doelstellingen van de rijksoverheid om in 2030 minimaal de helft 
van de natuur in beschermde Natura 2000-gebieden op een gezond stikstofniveau te brengen. Kunnen we die 
doelen halen, en zo ja met welke (gebiedsgerichte) strategische combinaties van inzetten op piekbelasters, 
investeringen, extensivering, en volumemaatregelen? Kunnen we voorkomen dat keuzes nu averechtse gevolgen 
hebben voor nog te zetten stappen later, bijvoorbeeld richting klimaat neutrale systemen? Hoe snel zijn 
nieuwe brongerichte systemen ook voor bestaande stallen beschikbaar? En wanneer is de overgang van 
middelvoorschriften naar doelvoorschriften realiteit? De gevoelde urgentie in combinatie met de benodigde tijd 
voor het tot stand komen van institutionele en technologische innovaties maken de puzzel niet eenvoudiger, 
maar de noodzaak om juiste afwegingen te maken des te groter.  
 

Sandra van Kampen (Uden, mei 2021) 


